
Sverige är mer än bara vårt hem. Sverige växer också. Sverige utvecklas. Sverige 
ska kännas som ett hem för alla som bor här, oavsett var i världen vi har våra 
rötter. Det bästa måttet på lyckad integration är att alla vi som bor här känner att 
vi hör hemma här.

I det Sverige som vi vill bygga 
tillsammans ska nya svenskar ha 
samma rättigheter och möjligheter
som alla andra. Vi ska alla mötas i 
ögonhöjd. Det ska gå att lita på 
vården, skolan och omsorgen. Det
ska gå att leva på sin lön. Ingen ska 
behöva acceptera farligt, förnedrande 
eller hälsovådligt arbete.

När vi litar på varandra
är vi starka
Genom att bygga Sverige rättvist 
bygger vi också tillit till samhället 
och ökar människors kapacitet att 
stå på egna ben. På det viset drar vi undan mattan för parallella samhällen och kriminella gäng både i sam-
hällets botten och i samhällets topp. 

Vårt växande hem

Välkommen att göra 
skillnad i Socialdemokrater 

för tro och solidaritet!
Skicka in talongen eller gå in på 
www.trosolidaritet.se/blimedlem

Vi sparar dina uppgifter. Läs mer på 
www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy

Namn……………………………..............................................…

Telefon……………………………….............................................

E-post………………...............................................………………

Adress……………………….............................................………

Postnummer och ort……………....................…………………

Personnr...........................................................................................

Jag vill bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet!
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- Ulf Bjereld, 
förbundsordförande



Socialdemokrater för tro och solidaritet
Svarspost
Kundnummer 110405500
110 01 Stockholm

Porto betalt.
 

Inget frimärke 
behövs.

Sverige blir starkare, rikare och lyckligare när alla känner sig delaktiga. Vi underkänner allt prat om misstro 
mellan människor, för det pratet bygger på orättvisor, och de orättvisorna vill vi bygga bort. Den som känner 
sig rättvist bemött vill också bidra till det gemensamma. Det gäller både nya och gamla svenskar.

Vi ska bygga ett Sverige där alla är fria att leva så storslagna liv som deras drömmar och förmågor tillåter, utan 
att hållas tillbaka av klassbakgrund, kön eller läggning, hudfärg, otillgänglighet eller trostillhörighet. Vi ska 
bygga ett Sverige där alla är fria att bidra med det bästa de har.

Vårt hem ska gå i arv
Vi har mycket att vara stolta över i Sverige, inte minst vår vackra och rika natur, som vi vill att våra barnbarn ska få 
ärva. Miljön ska inte få vara debattens dåliga samvete längre. Istället för skuldkänslor vill vi förmedla visioner om ett 
lyckligare och sundare Sverige, där ekonomin ställs i miljöns tjänst och vi skapar en ljusnande framtid genom att  
fortsätta göra det vi redan är bra på: Innovation och samhällsbygge. Vi måste inte välja mellan ekonomi och miljö.

Med grön nyindustrialisering ska vi inte bara ställa om till en miljövänlig ekonomi, utan vi ska höja samhällets stabilitet 
och levnadsstandard. Både livsmedel och energi kan bli billigare, nyttigare och produceras närmare konsumenten. 
Med fossilfri trafik minskar vi buller, får renare luft och billigare transporter. Vi ska skapa redskap som tar oss från det 
smutsiga industrisamhället till det hållbara kunskapssamhället.

Underbara dagar framför oss
Nio år med Alliansens budget ledde till ökade sociala och ekonomiska klyftor, och stillastående på alla områden vars 
problem inte kunde lösas av marknadslogiken. Miljö-, utbildnings- och bostadspolitiken blev särskilt lidande.

Vi i Socialdemokraterna har nu bara regerat i knappt tre år på vår egen budget, och det i en parlamentariskt mycket 
knivig situation. Ändå ser vi redan stora framsteg. Vi är stolta över hur mycket Socialdemokraterna lyckats åstadkomma. 
Men vi har mycket kvar att ge, om vi får chansen i fyra år till!


